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6.7.2015 B8-0655/1 

Amendement  1 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

Het opbouwen van een kapitaalmarktunie 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat de EU-instellingen 

naar aanleiding van de financiële crisis een 

aantal nieuwe wetgevingsmaatregelen 

hebben geïntroduceerd gericht op het 

voorkomen van vergelijkbare crises en op 

het tot stand brengen van een klimaat van 

financiële stabiliteit, hetgeen essentieel is 

voor een daadwerkelijk duurzame groei; 

overwegende dat deze 

wetgevingsmaatregelen gezien moeten 

worden als het kader waarbinnen de 

kapitaalmarktunie tot ontwikkeling kan 

worden gebracht, en niet als een 

belemmering daarvoor; 

E. overwegende dat de EU-instellingen 

naar aanleiding van de financiële crisis een 

aantal nieuwe wetgevingsmaatregelen 

hebben geïntroduceerd, die echter nog 

steeds niet volstaan om vergelijkbare 

crises te voorkomen;  

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/2 

Amendement  2 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

Het opbouwen van een kapitaalmarktunie 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. merkt op dat de grote verschillen 

tussen inkomen uit arbeid en inkomen uit 

vermogen grotendeels te wijten zijn aan 

buitensporige speculatie op de financiële 

markten, die geen effect hebben op de 

reële economie; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/3 

Amendement  3 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

Het opbouwen van een kapitaalmarktunie 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. wijst erop dat grootschalige interventies 

door publieke entiteiten sinds het begin van 

de crisis, waartoe deze zich genoodzaakt 

voelden door het falen van de financiële 

sector, hebben geresulteerd in een 

overvloed aan liquiditeit, zonder dat dit 

evenwel heeft geleid tot een grotere vraag 

naar financiering vanuit de reële economie; 

2. wijst erop dat grootschalige interventies 

door publieke entiteiten sinds het begin van 

de crisis, waartoe deze zich genoodzaakt 

voelden door het falen van de financiële 

sector, hebben geresulteerd in een 

overvloed aan liquiditeit, zonder dat dit 

evenwel heeft geleid tot een grotere vraag 

naar financiering vanuit de reële economie; 

is zeer bezorgd over deze liquiditeit, 

aangezien er op de financiële markten 

nieuwe zeepbellen ontstaan; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/4 

Amendement  4 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

Het opbouwen van een kapitaalmarktunie 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 bis. benadrukt dat de 

bezuinigingsmaatregelen in aanzienlijke 

mate hebben bijgedragen tot de zwakke 

vraag naar krediet, aangezien het 

deflatoire beleid in veel landen de vraag 

naar goederen en diensten heeft doen 

dalen; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/5 

Amendement  5 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

Het opbouwen van een kapitaalmarktunie 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. onderstreept dat vraag en aanbod kunnen 

worden gestimuleerd indien de lidstaten en 

de Unie ondubbelzinnig zouden aangeven 

te zullen werken aan het herstellen van het 

vertrouwen in de reële economie middels 

de totstandbrenging van een gunstig 

investeringsklimaat en juridische 

zekerheid voor beleggers, het formuleren 

van langetermijndoelstellingen voor een 

stabiliserend, concurrerend en 

groeivriendelijk wettelijk kader en het 

stimuleren en diversifiëren van 

investeringen in 

infrastructuurvoorzieningen, hetgeen het 

bedrijfsleven in staat zou stellen langer 

vooruit te plannen; 

8. onderstreept dat vraag en aanbod kunnen 

worden gestimuleerd door een eind te 

maken aan het neoliberale 

bezuinigingsbeleid; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/6 

Amendement  6 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

Het opbouwen van een kapitaalmarktunie 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. beklemtoont dat tekortschietende 

kapitaalmarkten hebben geresulteerd in 

een verkeerde prijsstelling van risico's en 

in een kloof tussen de nagestreefde 

rendementen en de daadwerkelijk gelopen 

risico's, hetgeen erin heeft geresulteerd 

dat de markten entiteiten als bijvoorbeeld 

kmo's hebben benadeeld; vindt dat een 

van de doelstellingen van de 

kapitaalmarktunie moet zijn het 

verbeteren van de doeltreffendheid van de 

markten en het waarborgen van een 

billijke, adequate en financieel-

economisch verantwoorde risico-

rendementsratio op de kapitaalmarkten in 

de EU; 

11. beklemtoont dat tekortschietende 

kapitaalmarkten de recentste financiële en 

economische crisis hebben veroorzaakt en 

daarom onder strenge overheidscontrole 

moeten worden geplaatst; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/7 

Amendement  7 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

Het opbouwen van een kapitaalmarktunie 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. is van oordeel dat een daadwerkelijke 

Europese benadering van kapitaalmarkten 

terdege rekening moet houden met 

internationale ontwikkelingen zodat 

Europa haar aantrekkelijkheid voor 

internationale beleggers behoudt, en dat 

dit betekent dat onnodige verschillen en 

overlappingen op wetgevingsgebied 

moeten worden vermeden; 

13. is van oordeel dat een daadwerkelijke 

Europese benadering van kapitaalmarkten 

zich moet richten op relatiebankieren en 

met name steun voor kleinschalige lokale 

banken, die in het belang van de hele 

samenleving werken in plaats van zich op 

winstmaximalisatie te concentreren, en 

beter geschikt zijn dan anonieme 

kapitaalmarkten om de Europese, vooral 

op kmo's gebaseerde economie te dienen, 

kredietrisico's in de gaten te houden en 

langetermijnverplichtingen te 

garanderen; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/8 

Amendement  8 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

Het opbouwen van een kapitaalmarktunie 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. onderstreept dat met het oog hierop een 

gedegen en alomvattende inventarisatie 

moet worden gemaakt van alle maatregelen 

die de voorbije jaren zijn genomen, waarbij 

ook in kaart moet worden gebracht wat het 

cumulatieve effect van al die maatregelen 

op de Europese kapitaalmarkten is 

geweest; is van oordeel dat hierbij als 

vanzelfsprekend ook gekeken moet 

worden of de strikte 

kapitaalmarktvereisten die in de bank- en 

verzekeringssector zijn toegepast, 

eventueel moeten worden herzien; 

19. onderstreept dat met het oog hierop een 

gedegen en alomvattende inventarisatie 

moet worden gemaakt van alle maatregelen 

die de voorbije jaren zijn genomen, waarbij 

ook in kaart moet worden gebracht wat het 

cumulatieve effect van al die maatregelen 

op de Europese kapitaalmarkten is 

geweest; is van oordeel dat daartoe ook de 

kapitaalmarktvereisten die in de bank- en 

verzekeringssector worden toegepast, 

verder moeten worden aangescherpt, 

onder meer door het invoeren van 

bindende hefboomratio's en een strikte 

scheiding tussen zakenbankieren en 

retailbankieren, met name voor 

instellingen die te groot zijn om failliet te 

laten gaan; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/9 

Amendement  9 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

Het opbouwen van een kapitaalmarktunie 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. beklemtoont dat de initiatieven voor de 

totstandbrenging van een 

kapitaalmarktunie er niet op gericht 

moeten zijn het wiel opnieuw uit te 

vinden, maar moeten passen in de 

erkenning dat financiering voor bedrijven 

in Europa stoelt op goed-ontwikkelde, 

historisch gevormde structuren die 

ondanks hun tekortkomingen succesvol 

en crisisbestendig zijn gebleken, en dat 

een verdere diversificatie en de 

ontwikkeling van nieuwe kanalen ertoe 

moeten bijdragen dat de verschillende 

soorten bedrijven toegang krijgen tot 

aanvullende bronnen van financiering; 

20. is van mening dat initiatieven voor de 

totstandbrenging van een 

kapitaalmarktunie alleen 

kapitaaleigenaren en investeerders zullen 

baten indien het huidige 

bezuinigingsbeleid niet fundamenteel 

wordt herzien en indien het bankwezen 

niet grondig wordt hervormd met de 

nadruk op relatieleningen; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/10 

Amendement  10 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

Het opbouwen van een kapitaalmarktunie 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. wijst erop dat de traditionele 

financieringskanalen via banken vaak van 

te weinig nut zijn in het geval van 

innovatieve plannen en voor kmo's; 

onderstreept dat de gebrekkige toegang tot 

financiering voor kmo's een van de 

grootste hinderpalen is voor groei in de 

EU; beklemtoont dat, juist omdat kmo's 

onverminderd moeilijk toegang hebben tot 

financiering door banken, naar 

alternatieven voor deze vorm van 

financiering moet worden gezocht, 

waarbij met name het bedrijfsklimaat voor 

risicokapitaal, "peer-to-peer"-fondsen, 

onderhandse plaatsing, leningsecuritisatie 

voor kmo's en kredietunies moeten 

worden gestimuleerd, maar ook moet 

worden gewerkt aan standaardisering van 

de regels voor publiek-private 

partnerschappen (ppp's) in de hele EU; 

21. wijst erop dat de traditionele 

financieringskanalen via banken vaak van 

te weinig nut zijn in het geval van 

innovatieve plannen en voor kmo's; 

onderstreept dat de gebrekkige toegang tot 

financiering voor kmo's een van de 

grootste hinderpalen is voor groei in de 

EU; beklemtoont dat kmo's onverminderd 

moeilijk toegang hebben tot financiering 

door banken, met name door het klimaat 

van economische stagnatie dat sinds de 

financiële crisis heerst; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/11 

Amendement  11 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

Het opbouwen van een kapitaalmarktunie 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

35. is van oordeel dat bij de 

totstandbrenging van de kapitaalmarktunie 

een stapsgewijze benadering moet worden 

gevolgd en dat de unie in kwestie drie 

prioritaire doelstellingen moet hebben: ten 

eerste, het stimuleren van een zo 

doeltreffend mogelijke toewijzing van 

spaartegoeden via meer en 

gediversifieerdere financieringsbronnen 

voor bedrijven en meer 

beleggingsmogelijkheden, grotere 

transparantie en portfoliodiversifiëring 

voor spaarders en beleggers; ten tweede, 

risicobeperking middels de 

totstandbrenging van diepere, 

grensoverschrijdende markten, vergroting 

van de weerbaarheid van het financiële 

systeem tegen de negatieve gevolgen van 

ernstige financiële crises en het opvangen 

van de impact van idiosyncratische 

schokken; ten derde, het aanbieden van een 

doeltreffend aanvullend kanaal voor het 

financieren van de reële economie; 

35. is van oordeel dat bij de 

totstandbrenging van de kapitaalmarktunie 

een stapsgewijze benadering moet worden 

gevolgd en dat de unie in kwestie drie 

prioritaire doelstellingen moet hebben: ten 

eerste, het veranderen van de macro-

economische omstandigheden waaronder 

kapitaalmarktdeelnemers actief zijn, met 

name door een eind te maken aan het 

deflatoire bezuinigingsbeleid dat de vraag 

naar krediet heeft gefnuikt; te tweede, het 

hervormen van de financiële markten in 

Europa door zakenbankieren en 

retailbankieren strikt van elkaar te 

scheiden, door lokale, op relaties 

gebaseerde leningmodellen met een lage 

hefboomwerking te ondersteunen, en door 

de schaduwbankensector streng te 

reglementeren; ten derde, het aanbieden 

van een doeltreffend aanvullend kanaal, 

onder streng toezicht, voor het financieren 

van de reële economie; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/12 

Amendement  12 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

Het opbouwen van een kapitaalmarktunie 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 54 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

54. onderstreept dat de steeds verdere 

ontwikkeling van kapitaalmarkten er niet 

toe moet leiden dat ze zo ingewikkeld 

worden dat kmo's er geen gebruik meer 

van maken, wetende dat het juist deze 

categorie bedrijven is die behoefte heeft 

aan toegang tot aanvullende financiering, 

met name in de lidstaten die economische 

problemen hebben/hadden; beklemtoont 

dat een voor de financiering van kmo's 

gunstig klimaat onder andere inhoudt dat 

er – zowel op het niveau van de EU, als op 

het niveau van de lidstaten – sprake is van 

kmo-vriendelijke economische 

omstandigheden en regelgeving; 

onderstreept in het bijzonder dat aandacht 

moet worden besteed aan vereenvoudiging 

van de procedures voor toegang tot 

beursintroducties voor kmo's en mid-

capbedrijven, waarbij overigens moet zijn 

gewaarborgd dat strenge criteria blijven 

gelden voor het beoordelen van de 

veerkracht van bedrijven en van de mate 

waarin zij voor beursintroducties in 

aanmerking komen; verzoekt de 

Commissie te bekijken welke andere 

maatregelen er nog kunnen worden 

genomen om kmo's beter in staat te stellen 

beleggers aan te trekken; 

54. is zeer bezorgd over het feit dat de 

kapitaalmarkten zo ingewikkeld zijn, en 

vreest dat kmo's zonder adequate 

regelgeving nog meer van de toegang tot 

financiering zullen worden uitgesloten; 

verzoekt de Commissie te bekijken welke 

andere maatregelen er nog kunnen worden 

genomen om kmo's beter in staat te stellen 

beleggers aan te trekken; 

Or. en 
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